
NISKAKIPUINDEKSI (NDI-FI) 

 
Kyselyn tarkoituksena on antaa tietoa siitä, kuinka kipu on vaikuttanut kykyynne 

suoriutua jokapäiväisistä toimistanne. Rastittakaa joka kohdasta vain se ruutu, 
joka parhaiten kuvaa tilannettanne tänään.  

 

1. Kivun voimakkuus 

   Minulla ei ole kipua tällä hetkellä. 
   Kipu on hyvin lievä tällä hetkellä. 

   Kipu on kohtalainen tällä hetkellä. 
   Kipu on melko voimakas tällä hetkellä. 

   Kipu on hyvin voimakas tällä hetkellä. 
   Kipu on pahin mahdollinen tällä hetkellä. 

 

2. Itsestä huolehtiminen (peseytyminen, pukeutuminen jne.) 

   Selviydyn näistä toimista normaalisti, eikä niistä aiheudu lisää kipua. 
   Selviydyn näistä toimista normaalisti, mutta niistä aiheutuu lisää kipua.   

   Näistä toimista selviytyminen on kivuliasta vaatien aikaa ja varovaisuutta. 
   Tarvitsen hieman apua, mutta selviydyn useimmista toimista itsenäisesti. 

   Tarvitsen apua päivittäin useimmissa näistä toimista. 
   En pukeudu, peseydyn vaivalloisesti ja pysyttelen vuoteessa. 

 

3. Nostaminen 

   Voin nostaa raskaita taakkoja, eikä se lisää kipua. 
   Voin nostaa raskaita taakkoja, mutta se lisää kipua. 

   Kipu estää minua nostamasta raskaita taakkoja lattialta, mutta voin nostaa    
       niitä, jos ne on sijoitettu sopivasti, esim. pöydälle. 

   Kipu estää minua nostamasta raskaita taakkoja, mutta voin nostaa kevyitä tai  

       kohtalaisia taakkoja, jos ne on sijoitettu sopivasti. 
   Voin nostaa vain hyvin kevyitä taakkoja. 

   En voi nostaa tai kantaa mitään. 
 

4. Lukeminen 

   Voin lukea niin pitkään kuin haluan ilman niskakipua. 
   Voin lukea niin pitkään kuin haluan tuntien lievää niskakipua. 
   Voin lukea niin pitkään kuin haluan tuntien kohtalaista niskakipua. 

   En voi lukea niin pitkään kuin haluan, mikä johtuu kohtalaisesta niskakivusta. 
   En voi lukea juuri lainkaan, mikä johtuu voimakkaasta niskakivusta. 

   En voi lukea lainkaan. 
 

5. Päänsärky 

   Minulla ei ole lainkaan päänsärkyä. 
   Minulla on ajoittain lievää päänsärkyä.  
   Minulla on ajoittain kohtalaista päänsärkyä.  

   Minulla on usein kohtalaista päänsärkyä. 
   Minulla on usein voimakasta päänsärkyä.  

   Minulla on lähes koko ajan päänsärkyä.  
 
 



6.    Keskittymiskyky 

   Halutessani voin keskittyä täydellisesti ilman vaikeuksia. 
   Halutessani voin keskittyä täydellisesti, mutta siinä on hieman vaikeuksia. 
   Minun on kohtalaisen vaikeaa keskittyä silloin kun haluan. 

   Minun on vaikeaa keskittyä silloin kun haluan.  
   Minun on erittäin vaikeaa keskittyä silloin kun haluan. 

   En voi keskittyä lainkaan. 
 

7.    Työ 

   Voin tehdä työtä niin paljon kuin haluan. 

   Voin tehdä vain tavallisen työni mutta en enempää. 
   Voin tehdä suurimman osan tavallisesta työstäni mutta en enempää. 

   En voi tehdä tavallista työtäni. 
   En voi tehdä juuri mitään työtä. 
   En voi tehdä mitään työtä. 

 
8.    Autolla ajaminen 

   Voin ajaa autolla ilman niskakipua. 

   Voin ajaa autolla niin pitkään kuin haluan tuntien lievää niskakipua. 
   Voin ajaa autolla niin pitkään kuin haluan tuntien kohtalaista niskakipua. 

   En voi ajaa autolla niin pitkään kuin haluan, mikä johtuu kohtalaisesta  
       niskakivusta. 

   En voi ajaa autolla juuri lainkaan, mikä johtuu voimakkaasta niskakivusta. 

   En voi ajaa autolla lainkaan. 
 

9.    Nukkuminen 

   Minulla ei ole univaikeuksia. 
   Uneni on hyvin vähän häiriintynyt (alle tunnin unettomuus). 

   Uneni on vähän häiriintynyt (1-2 tunnin unettomuus). 
   Uneni on kohtalaisesti häiriintynyt (2-3 tunnin unettomuus). 
   Uneni on voimakkaasti häiriintynyt (3-5 tunnin unettomuus). 

   Uneni on täysin häiriintynyt (5-7 tunnin unettomuus). 
 

10.  Vapaa-aika 

   Voin osallistua kaikkiin vapaa-ajan toimiin ilman niskakipua. 
   Voin osallistua kaikkiin vapaa-ajan toimiin tuntien lievää niskakipua. 

   Voin osallistua useimpiin mutta en kaikkiin tavallisiin vapaa-ajan 
       toimiin niskakivun takia. 

   Voin osallistua vain muutamiin tavallisiin vapaa-ajan toimiin niskakivun takia. 

   En voi osallistua juuri mihinkään vapaa-ajan toimiin niskakivun takia. 
   En voi osallistua mihinkään vapaa-ajan toimiin. 

 


